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 بندی در اروپا های بستهشاخص 

 2021 نوامبر 9  –بندی شاخص بسته 

 ( %95فاصله اعتماد )  تغییرات  مقدار شاخص درجه 

گرم بر    175کرافت الینر )

 مترمربع( 
 855.43 - 819.81 + 10.27 837.62 یورو 

کرافت الینر سفید عالی  

گرم بر   140- 135)

 مترمربع( 

 878.97 - 848.09 + 8.71 863.53 یورو 

  140- 150) 2تست الینر 

 گرم بر مترمربع( 
 679.34 - 654.68 + 14.18 667.01 یورو 

  150- 140) 3تست الینر 

 گرم بر مترمربع( 
 655.80 - 627.36 + 14.87 641.58 یورو 

  -100آر بی فلوتینگ )

 گرم بر مترمربع(   105
 641.73 - 618.93 + 10.84 630.33 یورو 

 

http://www.potgco.com/
http://t.me/PaperPulp


    

 تحلیل بازار 
 مقوای بسته بندی 

1400آبان   18تاریخ:   

 www.potgco.com   Instagram: POTGCO    Telegram: http://t.me/PaperPulp     Source of Report: FASTMARKETS FOEX 

021-88990000تلفن :   

 

 

به رشد خود    ی اروپا در ماه آگوست با سرعت ثابت  بسته بندیجعبه    ی محموله ها    –   مقوای بسته بندی در اروپا 

در    ید یتول  ی ها  تی. فعالافتند ی  شیدرصد افزا  11از    ش یب  2020تا آگوست    هیادامه دادند و نسبت به دوره ژانو

  PMIشود.  شاخص    ی م  لی تعد   جیاست.  به تدر  بوده سرعت باال    ن یاگر ا  ی مانده است، حت   ی باق  ی اروپا همچنان قو 

کاهش داشت و به دنبال آن  یورو   62.8  جوالی که نسبت به     د یواحد رس   61.4منطقه در ماه آگوست به    ی د یتول

دهنده کاهش رشد  امر نشان  نیاکتبر بود.  ا  یبرا  هیاول  ازیامت   58.3واحد در سپتامبر و    58.6به    شتریکاهش ب

 است. بسته بندی یهاجعبه  یتقاضا

  د یجد  یکارخانه کاغذ بسته بند   ک یدر حال ساخت   Fastmarkets RISI ،Bukóza Investبه گزارش   

این تن در هر ساعت است.     155000  تیبا ظرف   BHKکاغذ    ریهمراه با کارخانه خم  ،ی، اسلواک Hencovceدر  

  همچنین  کند،ی م  د ید تولیدار با خط سفتراشه   یهادارد و عمدتاً تخته   145000در حدود    یتیظرف  د یجد   دستگاه

در سه ماهه اول   د یقرار است تول را هم دارد،  نگ یو فلوت د یسف  نریالتست   نر،یساختن تست ال  یبرا   یاضاف  ییتوانا

خود در اروپا اعالم    د یو سف ی قهوه ا  نر یکرافت ال ی را برا یی وروی  50 متیق ش یافزا  SCA  آغاز شود.   2022سال  
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  ی از هفته گذشته، برا  شاخص ها یبرا  یافتیدر یها متیشود. در مورد ق یکرده است که از اول دسامبر اعمال م

و    نر یدر تست ال  بودند.  افزایشی  د یسف  نر یکرافت ال  یکه شاخص ها  ی ثابت بودند در حال  ی قهوه ا  نریکرافت ال

  ک ی (  هفتگیمیانگین  )  ییاروپا  ر یغ  یدر برابر ارزها  وروی   یدرصد   0.9  تیبود.  تقو  افزایشی  راتییتغ  RB  نگیفلوت

در    وروی  837.62درصد رشد کرد و به   1.24  ای  وروی  10.27با    PIX Kraftlinerکرد.     جاد یا  یجزئ  ی فشار نزول

.   د یدر تن رس   ورو ی  863.53و به    افت ی  شیدرصد افزا  1.02  ا ی  وروی  8.71  د یسف  کسیپ  نر ی.  کرافت الد یتن رس 

.   د یدر تن رس   ورو ی   667.01به    افزایش یافت و درصد    2.17  ی عنی  ورو ی  14.18با    PIX Testliner 2شاخص  

PIX Testliner 3    ت،یدر تن بسته شد.  در نها  ورو ی   641.58  ر درصد رشد کرد و د  2.37  ا ی  ورو ی   14.87با  

 . رسید در تن   وروی 630.33 به و  افزایش یافت  درصد  1.75  ای وروی PIX RB-Fluting  10.84 اریمع
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